Svar på interpellation av Catarina Pettersson (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om
att simlyftet inte tillgodoses för alla elever i Göteborg.
Catarina Pettersson (VägV) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
Simlyftet. Kommunstyrelsens ordförande har överlåtit till mig att svara på interpellationen.
När vi rödgröna lanserade Simlyftet tidigare under mandatperioden var det en stor och viktig
nyhet. Tidigare kostade det nära 2000 kr per termin och barn att ha sina barn i privat simskola.
Det ville vi rödgröna göra något åt och beslöt oss för att i det jämlika Göteborg ska
simkunnigheten inte längre vara baserad på barnens klasstillhörighet. Efter en pilotverksamhet
rullade vi ut verksamheten över hela staden.
Varför får inte alla elever tillgång till simlyftet?
För många skolor har det varit en utmaning att få ihop schemaläggning, personalplanering och
resor till och från simhallar. Stadens brist på simhallar i vissa stadsdelar har visat sig vara ett
problem för verksamheten. Dessa behöver öka i antal. Simundervisningen ser även olika ut i de
olika stadsdelarna, en del har egen personal anställd och upplever inte ett lika stort behov av
Simlyftet som andra. Det betyder inte att eleverna inte får ta del av simundervisning utan att den
tillgodoses på annat sätt.

Varför är inte simlyftet klassat som obligatorisk simundervisning?
Frågan om exakt hur undervisningens mål enligt läroplanen ska organiseras äger rektor.
Vad ämnar du göra för att hantera situationen så att alla elever får ta del av simlyftet på ett
likvärdigt sätt i hela Göteborg?
Idrotts- och föreningsförvaltningen genomför en rad åtgärder för att öka nyttjandegraden av
reformen hos skolorna. Bland annat handlar det om att informera utbildningssektorerna i
stadsdelarna om vilket stöd de kan förvänta sig när eleverna kommer till simhallen. Vid en
nationell jämförelse erbjuder vi ett mycket gott stöd för den pedagogiska personalen på plats
men det är olyckligt att detta inte är mer känt i nuläget. Ett nytt bokningsförfarande kommer
inom kort att lanserar vilket kommer öka flexibiliteten för skolornas del. Bland annat öppnas det
upp för att andra klasser än förskoleklass och årskurs två ska kunna delta i mån av plats. Jag
kommer även lägga stor kraft på att staden ska bygga fler simhallar. Jag är övertygad om att
dessa åtgärder kommer få effekt.
En enkätundersökning genomfördes under hösten 2017. I den gav medverkande skolor ett
genomsnittligt betyg på Simlyftet på 9 av 10 möjliga. Det är ett oerhört gott resultat som visar
att vi är på rätt väg med denna rödgröna reform.
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